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Hrup v prostorih
Ko govorimo o hrupu in 

obremenjenosti s hrupom po-
mislimo najprej na okoljski 
hrup in na hrup v industriji. Po-
leg okoljskega hrupa pa smo 
mnogokrat obremenjeni tudi 
s hrupom, ki nastaja v prosto-
rih. To je lahko na delovnem 

Brez hrupa živimo bolje

»Brez hrupa živimo bolje« je bil slogan letošnjega mednarodnega dne ozaveščanja o hrupu 
(23. 4. 2015), ki ga pod okriljem Nacionalnega inštutituta za javno zdravje z raznimi 

aktivnostmi na to temo obeležujemo tudi v Sloveniji.

mestu ali doma v stanovanju. 
Tako v službi kot doma preživi-
mo veliko časa, zato je primer-
no zvočno okolje poleg npr. 
temperature, kakovosti zraka, 
osvetljenosti ipd, pomemben 
dejavnik dobrega počutja in 
delovne učinkovitosti. Pomi-
slite kako vam v službi lahko 

gre na živce hrup naprav, hrup 
množice sodelavcev, živžav 
otrok ali neprijetno odmevanje 
v prostoru. 

Akustika prostorov in 
odmevni hrup

Na akustiko prostora najbolj 
vpliva oblika prostora, dimenzije 

in volumen prostora ter akustič-
ne lastnosti materialov sten, tal 
in stropa ter vgrajene opreme. 
Od prostorske akustike je od-
visno kako dobro slišimo in ra-
zumemo (govor, glasbo), kako 
dobro se v prostoru počutimo, 
brez motečih odmevov in hrupa 
ozadja.

Absorberji v obliki 
kock v zamenljivi 

tekstilni preobleki 
različnih barv.

Potiskani stenski absorberji zvoka in talni akustični 
zaslon, z motivom po izbiri naročnika

Akustična stropna jadra v jedilnici 
stanovanja

Dve funkciji v enem produktu ‡ absorber in slika. Prijetno zvočno vzdušje tudi doma.

Samostoječi 
akustični element 
v unikatnem  
grafičnem motivu.

Samostoječi 
akustični element
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Na splošno so akustično slabi 
tisti prostori, ki imajo veliko trdih 
in gladkih površin od katerih se 
zvok odbija (gladke stene, glad-
ki stropi in trda tla, velike ste-
klene površine, visoki stropi oz. 
velik volumen) ter poleg tega še 
malo opreme v prostoru. Trendi 
sodobne arhitekture pa gredo 
prav v to smer tako v javni in 
poslovni, kot tudi v stanovanjski 
gradnji (veliki odprti ali povezani 
prostori, veliko stekla in kera-
mike, malo pohištva …). V takih 
prostorih se direktna in odbojna 
komponenta zvoka seštevata in 
s tem se spiralno povečuje pov-
prečna raven zvoka. Mešanje 
zvokov in odmevanje povzroča, 
da slabo slišimo in razumemo 

Lesene akustične obloge na stropu restavracije Akustične dekorativne plošče v sejni sobi 

Odpravljen je t.i. „cocktail party“ oz. Lombardov efekt (mešanje govora 
skupine ljudi, spiralno povečevanje jakosti govora in hrupa), dosežena je 
razumljivost sogovornika in zasebnost pogovora. Ni več motečega odmevanja, dobro se sliši tudi multimedijske vsebine.

tisto kar bi želeli/morali slišati, 
povzroča splošno nelagodje in 
vznemirjenost, na delovnih me-
stih pa tudi zmanjšuje koncen-
tracijo in učinkovitost. Primerna 
akustika ni rezervirana le za gle-
dališča in kulturne in druge dvo-
rane, temveč je potrebna tudi za 
povsem običajne prostore kot 
so pisarne, sejne sobe, učilnice, 
stanovanjski prostori, restavra-
cije, prostore za fitnes in druge 
športe in vse prostore, kjer delu-
jemo in živimo.

Naknadne akustične 
obdelave prostorov

Akustiko prostorov je možno 
izboljšati z naknadno suhomon-
tažno obdelavo prostorov.

Akustični kubusi v akustični tkanini izbrane barve ali z motivom 
naročnika. 

Kubuse samo postavimo in problem je rešen. So zelo lahki in jih lahko pre-
mikamo po prostoru (uglasimo prostor) ali jih preselimo v drug prostor. 



GRADBENIK 4 /201526

Akust ika

Posegi so praviloma enostavni 
in hitri. Najprej je potrebno dolo-
čiti potrebno število akustičnih 
elementov oz. njihovo površino v 
povezavi z učinkovitostjo (stopnjo 
absorpcije zvoka), da bi s pose-
gom zagotovili potrebno izbolj-
šanje glede na trenutno stanje 
akustike. Doseči je potrebno vsaj 
priporočeni odmevni čas, ki pa se 

Viseči absorberji zvoka v pisarni

Prej so se zaposleni preveč slišali in motili med sabo, ni bilo zasebnosti 
pogovora s stranko …

razlikuje glede na vrsto prostora 
oz. dejavnosti in volumen. 

Za običajne prostore (pisarne, 
učilnice, jedilnice, restavra cije … )  
so najboljši tisti produkti, ki ima-
jo visoko stopnjo absorpcije in 
to čim bolj enakomerno po celo-
tnem frekvenčnem spektru (od 
nizkih do visokih frekvenc). Eno-
-številčni podatek (NRC ali αw 

koeficient absorpcije zvoka) nam 
pove premalo, ker je le povprečje 
absorpcijskih vrednosti, pri če-
mer je lahko učinek v določenem 
frekvenčnem polju veliko slabši. 

Za dober rezultat akustične 
obdelave je skoraj enako kot do-
ločitev prave količine pomembna 
tudi pravilna razporeditev aku-
stičnih elementov ali oblog (na 
katerih delih stropa, sten, oz. 
prostora jih namestimo), za kar 
obstajajo akustična pravila. 

Ni pa vedno problem samo v 
odmevnosti. Včasih je potrebno 
z akustičnimi posegi izboljšati 
tudi:
-  difuznost zvoka (npr. za poslu-

šalnice, vadbene prostore za 
glasbila/petje/glasbene sku-
pine ali orkestre), 

-  v kompleksnejših/zahtevnej-
ših prostorih razmerje med 

absorpcijo, refleksijo in difuzi-
jo zvoka.
V ta namen uporabimo difu-

zorje zvoka ali reflektorje zvoka, 
samostojno ali glede na posa-
mezen primer v kombinaciji z 
drugimi produkti za absorpcijo 
zvoka.

Akustični produkti za absorp-
cijo zvoka so številni. Razlikujejo 
se po osnovnem materialu in 
s tem po učinkovitosti, načinu 
montaže (lepljenje, obešanje, 
s podkonstrukcijo), izgledu ter 
mnogih podrobnostih. Poleg kla-
sičnih absorberjev zvoka (plošče, 
jadra, akustične lesene obloge) 
so možni tudi posebni elemen-
ti npr. akustični talni in namizni 
zasloni, bas absorberji in kubusi, 
akustične tapete in akustične za-
vese, akrilni absorberji za velike 
steklene površine itd.  G

Akustične dekorativne plošče v raznih oblikah in barvnih 
kombinacijah (krogi, druge geometrijske in posebne oblike npr. oblaki). 

Prijetno zvočno okolje.

Perforirane akustične lesene obloge v unikatnem grafičnem vzorcu

Prijetno za ušesa in lepo za oči.

Režaste akustične lesene obloge v beli barvi

Lepa izvedba tudi v zaokroženih linijah.


